DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE
Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji
jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat
z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami.

Produkt
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-609), al. Armii Ludowej 26 („Fundusz”). Identyfikator
Krajowy: PLFIZ000704; Nr RFI: 827. Fundusz został utworzony i jest zarządzanych przez: SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-609), al. Armii Ludowej 26 („Towarzystwo”) tel. (+48 22) 521 31 99, fax. (+48 22) 521 30 80, adres poczty
elektronicznej: TFI@Skarbiec.com.pl, adres internetowy: www.skarbiec.pl
Działalność Funduszu oraz Towarzystwa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje również nadzór
nad Towarzystwem w zakresie sporządzania niniejszego dokumentu. Niniejsze kluczowe informacje są aktualne na dzień 02.05.2022.
Data ostatniej zmiany: 02-05-2022
Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Co to za produkt?
Rodzaj:

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz posiada osobowość prawną. Fundusz jest
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie certyfikaty, które
będą oferowane w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Certyfikaty Inwestycyjne nie będą
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cele:

Celem Funduszu jest dążenie do wzrostu wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do realizacji celu
inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
przedstawiające w ocenie zarządzającego wysoki potencjał wzrostu wartości w długim terminie. Aktywa Funduszu lokowane są z zachowaniem zasad
ograniczania ryzyka oraz przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat i zasad dywersyfikacji wskazanych w statucie Funduszu.
Fundusz nie koncentruje się przy prowadzeniu działalności na inwestycjach w określonym rejonie geograficznym ani branży. Z uwagi na sposób
prowadzenia polityki inwestycyjnej liczba aktywów określonego rodzaju posiadanych przez Funduszu ulega ciągłym zmianom w ramach ograniczeń
określonych postanowieniami statutu oraz przepisami prawa. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym, przedmiot oraz zasady
dywersyfikacji lokat, kryteria doboru lokat, ograniczenia inwestycyjne oraz warunki zawierania umów mających za przedmiot instrumenty pochodne
wskazane zostały w statucie Funduszu. Zwrot z inwestycji w Fundusz jest bezpośrednio zależny od zwrotu z aktywów posiadanych przez Fundusz,
przy czym kwota należna inwestorowi może zostać pomniejszona o określone statutem Funduszu koszty funkcjonowania Funduszu, należne opłaty
manipulacyjne i podatki. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Docelowy inwestor indywidualny:

Fundusz jest dedykowany dla inwestorów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym funduszy
inwestycyjnych zamkniętych, którzy chcą zainwestować nadwyżki finansowe w produkt inwestycyjny charakteryzujący się możliwością
ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji, liczących się jednoczenie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Docelowy
inwestor powinien być zainteresowany przede wszystkim ekspozycją na udziałowe papiery wartościowe na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
oraz posiadać horyzont inwestycyjny nie krótszy niż 3 lata.

Czas trwania funduszu:

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony., Szczegółowe przypadki, kiedy Fundusz może ulec rozwiązaniu zostały określone w Statucie
Funduszu.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik ryzyka
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Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 3 lata. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wcześniejszym etapie, faktyczne
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest
prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka.
Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do
wypłacenia ci pieniędzy. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej
inwestycji. W przypadku niemożliwości wypłacenia ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

PRIIP jest płynny.
Inwestor nie ponosi ryzyka zaciągania dodatkowych finansowych zobowiązań lub obowiązków, w tym zobowiązań warunkowych, oprócz kapitału
zainwestowanego w certyfikaty inwestycyjne.

Scenariusze dotyczące wyników
Inwestycja: 40 000 zł *
Scenariusze

1 rok

2 lata

3 lata

Jaki zwrot możesz otrzymać po
odliczeniu kosztów

28 472,45 zł

30 891,91 zł

29 128,73 zł

Całkowita stopa zwrotu

-28,82 %

-22,77 %

-27,18 %

Średni zwrot w każdym roku

-28,82 %

-12,12 %

-10,03 %

Jaki zwrot możesz otrzymać po
odliczeniu kosztów

34 368,60 zł

32 121,52 zł

30 434,92 zł

Całkowita stopa zwrotu

-14,08 %

-19,70 %

-23,91 %

Scenariusz warunków skrajnych

Scenariusz niekorzystny

Średni zwrot w każdym roku

-14,08 %

-10,39 %

-8,71 %

Jaki zwrot możesz otrzymać po
odliczeniu kosztów

39 898,30 zł

39 523,66 zł

39 152,55 zł

Scenariusz umiarkowany

Całkowita stopa zwrotu

-0,25 %

-1,19 %

-2,12 %

Średni zwrot w każdym roku

-0,25 %

-0,60 %

-0,71 %

Jaki zwrot możesz otrzymać po
odliczeniu kosztów

45 281,70 zł

47 543,84 zł

49 240,66 zł

Całkowita stopa zwrotu

13,20 %

18,86 %

23,10 %

Średni zwrot w każdym roku

13,20 %

9,02 %

7,17 %

Scenariusz korzystny

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 3 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz 40 000 zł.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów.
Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie
stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji.
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której
nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu
doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na
wielkość zwrotu.

Co się stanie, jeśli Towarzystwo nie ma możliwości wypłaty?
Fundusz oraz Towarzystwo nie są objęte systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków.

Jakie są koszty?
Koszty w czasie
Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci
informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.
Łączne koszty prezentowane poniżej obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Wszystkie prezentowane dane są szacunkami
i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja: 40 000 zł
Scenariusze

W przypadku spieniężenia W przypadku spieniężenia
po 1 roku
po 2 latach

W przypadku spieniężenia
po 3 latach

Łączne koszty [%]

13,08%

22,72%

32,36%

Łączne koszty [PLN]

5 276,31 zł

9 104,64 zł

12 897,02 zł

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

12,61%

10,55%

9,64%

Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:
— wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu
rocznym,
— znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym
Koszty jednorazowe

Koszty bieżące

Koszty wejścia

1,15%

Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Jest to największa kwota, jaką zapłacisz;
możliwe, że zapłacisz mniej. Nominalnie klient ponosi koszt jednorazowy wejścia w wysokości nie
większej niż 3,45 % Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu.

Koszty wyjścia

0,00%

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji.

Koszty transakcji
portfelowych

4,41%

Inne koszty bieżące

3,93%

Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzeniem Twoimi inwestycjami.

Opłaty za wynik

0,15%

Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji, jeżeli wyniki produktu przekroczą jego
poziom referencyjny - Stopa stała 10% - w wysokości 20% nadwyżki ponad benchmark (10% p.a.).
Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa odbywa się w oparciu o zasadę High Water Mar nadwyżki
ponad ten benchmark.

Premie
motywacyjne

0,00%

Koszty dodatkowe

Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu.

Wpływ premii motywacyjnych. Nie stosujemy w produkcie premii motywacyjnych

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Ze względu na zasady polityki inwestycyjnej Funduszu oraz określone w Statucie kryteria doboru lokat, minimalny zalecany okres inwestycji to 3 lata.
Wyjście z inwestycji z Funduszu możliwe jest w wyniku likwidacji Funduszu na zasadach opisanych w pkt III niniejszych kluczowych informacji lub
w wyniku wykupienia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika.
Fundusz dokonuje wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie na żądanie uczestnika w każdym dniu wyceny przypadającym na każdy ostatni
dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. każdego miesiąca kalendarzowego („Dzień Wykupu”). Dla certyfikatów
inwestycyjnych serii od A do CP oraz serii BIZ żądanie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych może zostać złożone w siedzibie Towarzystwa lub
w innym miejscu wskazanym przez Towarzystwo najpóźniej na 2 tygodnie przed Dniem Wykupu. W wyniku umorzenia certyfikatów
inwestycyjnych Fundusz wypłaci osobie, której certyfikaty zostały umorzone, kwotę w wysokości iloczynu liczby umorzonych certyfikatów i wartości
aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny w terminie 7 dni od Dnia Wykupu.
Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii CR oraz kolejnych powinno zostać złożone u Pośrednika Wykupu nie wcześniej niż w dniu
następującym po zakończeniu przyjmowania żądań wykupienia w ramach poprzedniego Dnia Wykupu i nie później niż na 7 dni roboczych przed
Dniem Wykupu. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych serii CR oraz kolejnych wypłacane są przez Fundusz, niezwłocznie,
nie później niż 14 dni po Dniu Wykupu poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu
wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Środki pieniężne z tytułu wykupienia tych Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są u Pośrednika Wykupu,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW.

Jak mogę złożyć skargę?
Skargi związane z działalnością Towarzystwa lub Funduszu mogą być składane:
1) w formie pisemnej:
a) osobiście w Towarzystwie lub u podmiotu przyjmującego zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu,
b) przesyłką pocztową, kurierską lub z wykorzystaniem innego posłańca – na adres Skarbiec TFI S.A.
2) ustnie:
a) telefonicznie na numery Infolinii: +48 22 521 31 99,
b) osobiście do protokołu w Towarzystwie lub u podmiotu przyjmującego zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu
3) w formie elektronicznej:
a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@skarbiec.com.pl.
b) za pośrednictwem systemów transakcyjnych podmiotów przyjmujących zapisy na certyfikaty inwestycyjne, o ile posiadają taką funkcjonalność.
Skarga może zostać złożona przez uczestnika lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i może być złożone wraz ze skargą
lub w czasie jej rozpatrywania.
Skargi w związku z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo, Fundusz lub podmiot działający na rzecz Funduszu składane są bezpłatnie.

Inne istotne informacje
Wymagane prawem informacje dotyczące Funduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w Warunkach Emisji Funduszu oraz
statucie Funduszu, dostępnych w siedzibie Towarzystwa.

